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IMOVELi. Um lote ou terreno para construção, situado nesta ci ade e Comarca

e
Buritis, na Avenida "URVCUIA", identificado pelo SEM NúMERO-D, da Quadra
104, medindo 7,50 metros na frente e nos fundos e 20,00 metros nas laterais, num total
de 150,00 m2 (cento e cinquenta metros quadrados), limitando-se: "pela frente, com a I
Avenida Urucuia; pelos fundos, com o lote SIN-A; pela direita, com o lote nOSIN-E e
pela esquerda Lote SIN-C". Havido de compra e posterior desmembramento.
PROPRIETÁRIO:
"CELIO MARCIO DE OLIVEIRA", brasileiro, divorciado,
comerciante, CI RG nO M-8.107.760-SSP-MG e CPF nO 877.481.506-72, resid nte e
domiciliado na Avenida Goiás, nO02, nesta cidade.
IÍTULO AQUISITIYO; R-4 da matrícula nO 7.774 deste Oficio. Emol: R$1
T.F.J.: R$4,97; Total: R$20,78. Dou fé. Buritis, 21 de outubro de .2014. O Oficial
-----------_._._------------------------------------------------------------------------------------._- '"'-1-11,455
- Protocolo 36.429 -19.1L14..
AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO - Certifico que no imóvel ora matriculado, foi
construída pelo proprietário uma casa de residência, feita de tijolos, madeira de quina
viva, coberta de telhas plan, piso de cerâmica, forro de PVC, com 06 cômodos, medindo
66,89m2 de construção, identificada pelo nO 53, cadastrada sob o código nO
01.0104.0041.000, no valor de R$46.000,OO(quarenta e ~eis mil reais), conforme Alvará
de Licença nO 241/2014 e Alvará de Habite-se nO 229/2014 datados de 23.10.14 e
certidão expedida pela Prefeitura Municipal de Buritis em 18.11.14, uma via arquivada
neste Oficio. Certifico ainda. que foi apresentada e arquivada Certidão Negativa de
Débito _ CND nO273262014-88888515, em nom
Célio Márcio de Oliveira, CEI
51.227.26515/67 válida até 17.05.15, conferida no 's em 'nformatizado da Secretaria
da Receita Federal em 19.11.14. Emol: R$316,64;
.J.:
122,01; Total: R$438,65.
Dou fé. Buritis, 19 de novembro de 2014. O Oficial.

----------------------------------------------------------------

-- ---- ---------------------------------

8-2 - 11.455 - Protocolo 37.140 - 16.03.1.5
COMPRA E VENDA - Área 150,00 m2 e casa residencial nO53. TRANSMITENTE:
CÉLIO MÁRCIO DE OLIVEIRA, acima qualificado. ADQUIRENTE: "ANTÔNIO DE
CÁSSIO DE SOUSA OUVEIBA", brasileiro, solteiro, vendedor pracista e caixeiro
viajante, CI RG nO0.433.241.620.l18-SSP-MA e CPF nO058.598.391-70, residente e
domiciliado na Avenida Urucuia, nO53, nesta cidade. FORMA DO TÍTULO: Con o OI
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por Instrumento Particular, Com Efeito de ESCrituril ública de 'Compra; .Ve.n'da e
F~anciamento de Imóvel de Acordo Com as Normas
Programa Minha Cas~Mi~~.
Vida, n° 049.406.085, datado de 13 de março dell" 015.;. VALOR .pA .~NDA; .
R$l 05.000,00 (cento e cinco mil reais) sendo: R$6.oool O (seis mil' r~is) de 'recuQos
próprios já pagos em moeda corrente; RSI5.774,00 (q~ ze.mil setecentos: e setenta e
quatro reais), de recursos concedidos pelo Fundo de G ,I" tia por Tempo de Serviço, na ' .
forma de desconto,' e R$83.226,00 (oitenta e três miil! uZ4ntos e vinte e seis reais~
financiados pelo BANCO DO BRASIL SI A, em 361 pr~ çõeS mensais e sucessivas no -... ' .
valor de R$471,77 (quatrocentos e setenta e um reais seténta e' sete .centavós), pç:lo
sistema de amortização "PRICE", vencendo-se a prim~ ra delas em 15.04.2015 e as
demais, a cada data base dos meses subsequentes, até 1510 .2045. O ITBI "Inter~ ivos" e
taxas, foram recolhidos aos cofres municipais sobre o W or de RSI05.000,0
en e
cinco' mil reais), conforme guias arquivadas nef" Oficio. Emo]:
97 1,
, T.FJ.:RS]91,51 To~al:R$688,52. Dou fé. Buritis, 17 de I: rçq d~ 20]5. O ~ficia .
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R-3 - 11.455 - Protocolo 37.140 - 16.03.15
.."
CONSTITUIÇÃO ~E PROPRIEDADE FIDUCI~~
DEVEDOR FIDUCIANrn:
"ANTOtp:O DE CASSIO DE SOUSA OI;J~E~RA'1lj acirn~ qu~lifi~ado. CREDOR
FIDUCIARIO: BANCO DO BRASIL SIA, Instituição F aneeira, mcnta no CNPJIMF
sob o nO00.000.000/000I.-91, com sede no SBS Q. 1 Bl 11 G Lote A, em Brasília-DF. O
imóvel constante do R-2 desta, foi constituído em proPtt dade fiduciária, na forma do
Artigo 38 da Lei 9.514/97, e transferida a sua propried~: e resolúvel ao FIDUCIÁRIO,
com escopo de garantia do financiamento por este CX£I dido ao devedor fiduciante,
" (oitenta e três mil duzentos e
destinado à aquisição do imóvel, no valor de R$83.226,O"
vinte e seis reais), a ser reposto no prazo e condições o~ I tan~es do R-2 desta. JUROS:
Taxa anual de juros: Nominal 5,004%, Efetivos: 5,116%1a.a. LOCAL DO RESGATE:
São Francisco. Por força da lei, a posse do imóvel ij I d~sdobrada, tomando-se o
devedor fiduciante possuidor direto e o credor fiduciãt~,' pOssuidor indireto. Para os
efeitos do inciso VI do artigo 24 da citada Lei 9.51.4 7, foi indicado o valor de
R$I05.000,OO (cento e cinco mil reais), tudo nos te II
o ntrato constante do
"I
instrumento a que se refere o R-2 desta. Emol: RS49, ~
J.:R$191,5I, Total:
R$688,52. Dou fé. Buritis, 17 de março de 2015. O OficiAl.
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AY-4 -1l,45S - Protocolo 44.829 - 26,02,18.

:

I

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. I ' requerimento do CREDOR
FIDUCIÁRIO acima qualifica~o, que. também inform~ I pe~~ecer
inadimp]ente. O
DEVEDOR FIDUCIANfE, aCima quahficado, mesmo ~ j s Intimado
por este OfiCIO,
\
nos termos do protocolo nO43.859, de 06.11.2017, proce~, se à consolidação da integral
pr?priedad~ do imóvel objeto d~sta matrícula em favor dali',
'
SI",
aCima quahficado. Imóvel avahado para fins de lançament do ITBI por R$105.000,OO
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(cento e cinco mil reais), conforme comprovante de pagamento arquivado neste OficIo.
Emol.: RSl.186,95; T.F.J.: R$457,35; Total: RS1.644,30. Dou fé. Buritis, 15 de março
de 2.018. O Escrevente.
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